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Recomanacions per les visites*. 

Les dades de l’EPG de les diverses Àrees Integrals de Salut de Barcelona aconsellen la 
màxima prudència pel que fa a les visites a Residents (gent gran) i a les seves sortides. 
A aquest efecte, l'Oficina de Residències de Barcelona: 
  

-  Recomana que alhora que es reforcen les visites de les famílies es vetlli per 
minimitzar el risc de contagi tenint en compte l’evolució de la situació d’EPG 
comunitari i amb els diversos perfils de Residents. Cal mantenir l'adequat equilibri 
entre la seva salut física i emocional i la de les seves famílies fent èmfasi en 
l’acompliment de les mesures de protecció. 
 
-   Recorda que, pel que fa a les visites i sortides, la responsabilitat del correcte i 
escrupolós acompliment dels requeriments sanitaris, socials i epidemiològics es situa 
en les Direccions dels Centres residencials; tant pel que fa pels Residents i com 
als seus treballadors. Sempre dins del Pla de contingència de la Residència. 
  
-    Recomana que les visites i les sortides siguin pactades entre el Resident 
8autònom), la seva família i el Centre havent rebut ambdós prèviament la informació 
relacionada amb les mesures de protecció (ús mascareta, reducció al mínim dels 
contactes imprescindibles amb l’entorn social, higiene freqüent de mans, ventilació 
adequada dels espais i detecció precoç de qualsevol simptomatologia compatible 
amb COVID-19). La responsabilitat d'aquesta informació, de la comprensió i del 
seguiment a l’interior del centre per part de Residents i famílies recau en la Direcció 
de la Residència. 
 

-    Recorda que cal signar el document de declaració responsable per fer sortides a 
l’exterior bé per part del resident bé del familiar/cuidador. 

Finalment us recordem que és OBLIGATÒRIA la notificació immediata a l'Atenció 
primària, Salut pública i a l'Oficina de Residències de Barcelona dels brots Covid que 
puguin aparèixer. 

També ho és l'activació del Comitè de rebrot i el lliurament del Mapa Covid a l'Oficina 
de Residències (i a Salut pública) en conèixer-ser el brot i cada dos dies fins al tancament 
del brot i/o fins al retorn de tots els Residents desplaçats, si és el cas. 

 

*En sintonia amb el document “Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit 

residencial en el marc de l’augment de casos actual” del Departament de Salut de 16 d’octubre 

de 2020. 


